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هفته نامه عبادي-سيايس-فرهنگي

پیامتسلیتمقاممعظمرهبریبهمناسبت

مازوت سوزی در تبریز

درگذشتآیتاهللمجتهدشبستری

با صدور پیامی؛
رهبـر انقلاب درگذشـت عالـم مجاهـد حجـت االسلام و
المسـلمین مجتهـد شبسـتری را تسـلیت گفتنـد
حضـرت آیـت اهلل خامنـهای رهبـر معظـم انقلاب اسلامی
بـا صـدور پیامـی درگذشـت عالـم مجاهـد حجـت االسلام و
المسـلمین حـاج شـیخ محسـن مجتهد شبسـتری را تسـلیت
گفتند .
متن پیام تسلیت رهبر معظم انقالب به این شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
درگذشـت عالـم مجاهـد جنـاب حجةاالسلام و المسـلمین
آقـای حاج شـیخ محسـن مجتهـد شبسـتری رحمـةاهلل علیه را
بـه خانـدان گ رامـی و فرزنـدان ارجمنـد و همه ارادتمندان ایشـان
در تهـران و آذربایجان تسـلیت عرض میکنم .ایـن عالم بزرگوار از
جملـه موفقترین روحانیون فعال در خدمـات اجتماعی و هدایت
عمومـی و ادارهی حوزههـای علمیـه در تهـران و تبریـز بودنـد.
تالشـها و زحمات ایشـان در دوران طوالنی امامت جمعهی تبریز
ف رامـوش نشـدنی اسـت و آثـار مانـدگار آن مرحـوم در حـوزهی
علمیـهی تهـران و غیـره موجـب جلـب رحمـت الهی به ایشـان
اسـت انشـاءاهلل .از خداونـد متعـال مغفـرت و علـو درجـات ایـن
عالـم بزرگـوار را مسـألت میکنم.
سید علی خامنهای
 ۲۷آبان ۱۴۰۰

به مناسبت روز بسیج مستضعفان
هفته بسـیج ،بزرگداشـت جان فشـانی هایی اسـت که ب رای س ربلندی
این سـرزمین صورت گرفته اسـت .گمان غلطی اسـت اگر بسیج را حاصل
جنگ تحمیلی یا انقالب اسلامی بدانیم .بسـیج ،فهم درسـت اتحاد ،اراده
و اخلاص مسـلمانان اسـت که با ظهور اسلام تولد یافتـه و در ملت های
مسـلمان رشـد کرده اسـت .هوشـمندی حضرت امام خمینی رحمه اهلل و
عدالـت خواهـی میلیون هـا انسـان باایمان ،تنها ،تبلـور دوباره بسـیج در
عصـر حاضـر بود .این مقاله ،شـامل پیام هایی اسـت که هر کدام گوشـه
ای از ب رنامـه هـا ،ویژگـی ها و آرمان های بسـیج را به همـراه دارند.
تفکر بسیج؛ روحی در کالبد نظام
در هـر مجموعه منظم و هدفمند ،افزون بر پیشـرفت اجزا ،هماهنگی
و هـم گ رایـی میـان آنـان نیـز ضـروری اسـت تا خواسـته هـای مجموعه
تحقـق یابـد .ف راگیر شـدن تفکر بسـیجی کـه همـان اخالص ،ایمـان به
هـدف ،بالندگـی و رشـدآف رینی اسـت ،در ذهن همه افـراد جامعه ،حرکتی
هـم سـو را به دنبـال دارد .فعالیـت های اقتصادی ،پیشـرفت های نظامی،
دسـتاوردهای علمی و ،...هر کدام بخشـی از بدنه جامعه را ترمیم می کند،
ولـی روح حاکـم بـر تمـام بخش ها ،تفکر بسـیجی اسـت .تفکر بسـیج،
ارتبـاط ناگسسـتنی میـان اجـزای نظام اسلامی را رقـم می زنـد؛ چ را که
یـک پارچگی اعضـای گوناگون جامعه ،ناشـی از یگانگی افکار آنهاسـت.
بسیجعمومی
خودمحـوری هـا ،کـج روی هـا و ترجیـح خواسـته هـای شـخصی یا
گروهـی بـر نیاز جامعه ،آسـیب جب ران ناپذیـری بر بدنه اجتمـاع وارد می
آورد .نظـام اسلامی بـا برخـورد قاطـع ،از فردگ رایـی جلوگیری مـی کند تا
مبـادا سـلیقه هـای فـردی و حزبی بر صلاح ملـت ترجیح داده شـود.
در پ رتـو این تفک ر ،بسـیج خود را حزبی سیاسـی یـا گروهی نظامی یا
اقتصـادی نمی داند .بسـیج ،حاصـل فهم همگانی مردم از نیکی هاسـت
کـه یکایـک آنها نقش حساسـی در اجـرای آن بر عهده دارنـد .هر کس با
توانایـی هـای خود ،نیرویی از بسـیج اسـت کـه ب رای رسـاندن مملکت به
جایـگاه حقیقـی و آرمانی اش تلاش می کند.
امنیت؛ارمغانبسیج
مخالفـت دشـمنان بـا تحقق اندیشـه های اسلامی ،ب رپایـی حکومت
عـدل را بـا مشـکالت ف راوانـی روبـه رو می کند؛ شـیطنت هـا و مزاحمت
هایـی کـه سلامت جامعـه را بـه خطـر مـی انـدازد .نخسـتین گام ب رای
گسـترش مبانی دینی در کشـور ،ایجاد بسـتر مناسـب و امنیت اسـت.
آرامـش روانـی و آسـایش خاطـر ،عرصـه را ب رای حاکمیـت خدا و قانـون او
ف راهم مـی آورد.
یکی از حیاتی ت رین وظایف بسـیج ،حفظ امنیت کشـور است .شرکت
پرشـور در جنگ تحمیلی ،نمونه برجسـته ای از حضور موفق بسـیج در
صحنـه امنیت ملی بوده اسـت .اکنون نیز نیروهای بسـیجی بـا گذراندن
دوره هـای گوناگـون نظامـی ،خـود را در ب رابـر تهاجـم دشـمنان خارجی و
توطئـه های داخلـی آماده می سـازند.
وحدت عقیده و عمل
اهـداف واالی بسـیج ،تنهـا با حضور جسـمانی در صحنه محقق نمی
شـود .ایـن وجود بینش اسـت کـه عمل انسـان را کامل می کنـد .آن گاه
کـه دل ها و بینش ها پ راکنده باشـند ،تنها ُمشـتی اجسـاد بـی فایده اند
کـه دور هـم گـرد آمـده اند .هر حضـور موفقـی ،وحدت عقیـده و عمل را
می طلبد.
دوگانگی
وحدت در بسـیج ،وحدتی همه جانبه اسـت .در تفکر بسیج،
ِ
عقیده و عمل ،منافق سـاز اسـت .انسـانی که از اعتقاد تهی است و فرمان
بردار چشـم و گوش بسـته اسـت ،بسـیار کمتر از انسـانی کارآیی دارد که
آگاهانـه اقـدام می کند .بسـیج ،تجلی گاه حقیقی ایده و عمل اسـت.
شهادت؛می راثالهی
مگـر شـهادت ارثـی نیسـت که از انبیا رسـیده اسـت؟ مگر مـا پیروان
پاکان س رباخته در راه هدف نیستیم؟ مگر حسین علیه السالم را پیشوای

خب رنگار آدینه تبریز
نمـاز عبـادی سیاسـی جمعـه تبریز بـه امامـت حضرت
حجت االسلام و المسـلمین آل هاشـم در مصلی اعظم امام
خمینـی(ره) این شـهر برگزار شـد.
حضـرت حجت االسلام و المسـلمین سـید محمدعلی
آل هاشـم در خطبـه هـای نمـاز جمعـه تبریـز ایـن هفتـه
تبریـز بـا تاکیـد بـر لـزوم رعایـت تقـوا اظهـار داشـتند :تقوا
دژ متسـحکم در مقابـل تهاجـم نفسـانی انس و جن اسـت.
حضـور تقـوا در وجـود انسـان نقـش بسـیار اساسـی در
س رنوشـت او اسـت .بـه برکـت تقوا صفـات شـخصیتی مورد
نظـر پـروردگار در وجـود انسـان شـکل مـی گیـرد.
رئیـس شـورای فرهنـگ عمومـی اسـتان بـه رابطـه بین
تقـوا و ت ربیت کودک توسـط خانواده ها اشـاره نمـوده و بیان
کردنـد :بـی توجهـی به حقـوق بنیادیـن کـودک در خانواده
از نبـود تقـوا در خانـواده خبـر مـی دهد .پـدر و مـادری که
پرخاشـگر باشـد نمـی توانـد فرزنـدان صالحـی بـه جامعـه
تحویـل دهد.
خطیـب جمعـه تبریـز ادامـه دادنـد :خداونـد در قـرآن

خطـاب بـه پیامبـر اکـرم(ص) می فرمایـد :به برکـت رحمت
الهـی در ب رابـر مـردم نـرم و مه ربـان شـدی اگـر خشـن
می شدی از حول تو پ راکنده می شدند.
نماینـده ولـی فقیـه در آذربایجان شـرقی تصریـح کردند:
تـا زمانـی کـه فرزنـد از پـدر و مـادر خـود احسـاس امنیـت
نکنـد زمینه ت ربیت سـازنده ایجـاد نخواهد شـد .ت ربیت یک
ف راینـد اسـت و به صورت تدریجی و در بسـتر خانـواده اتفاق
مـی افتد.
رئیـس شـورای حـوزه های علمیـه اسـتان با بیـان اینکه
خانـواده مبـدا تحـوالت اخالقـی و دینی فرزند اسـت گفتند:
لـزوم ت ربیـت فرزند ،صبر و تحمل کافی اسـت .پـدر و مادری
کـه بـد اخالق باشـد نخواهنـد توانسـت فضایی آرام و سـالم
بـرای ت ربیـت فرزند ایجـاد کنند.
نماینـده ولـی فقیه در اسـتان بـا بیان اینکـه الزمه تحقق
عدالـت ،مبـارزه بـا فقـر و فسـاد و تبعیـض اسـت اظهـار
داشـتند :مبـارزه بـا فقـر وظیفه همگانی اسـت .طبـق آیات
قـرآن یکـی از نشـانه های تکذیب دین این اسـت که انسـان
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پیامتسلیتمشترکنمایندهولیفقیهدرآذربایجانشرقی واستاندارآذربایجانشرقی
در پی رحلت حضرت آیت اهلل شبستری نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری

متن پیام بشرح زیر است :
باسمهتعالی
ال ْس َل ِم ثُ ْل َم هٌ َل یَ ُس ُّد َها َش ْی ٌء إِل َى یَ ْو ِم ال ْ ِق َی ا َم هِ
إِ َذا َم َ
ات ال ْ َع ال ُِم ثُل َِم فِی ْ ِ
ضایعـه درگذشـت عالـم جلی لالقدر،روحانـی پارسـا و پرهیـزکار و فقیه برجسـته
مرحـوم حضرت آی تاهلل حاج شـیخ محسـن مجتهد شبسـتری موجب تأسـف و تأثر
فـراوان گردید.
آن شـخصیت انقالبـی و علمـی کـه از بنیانگـذاران جامعـه روحانیـت مبـارز و از
مجاهـدان راه علـم و فقاهت بود با تالشـهای مجاهدانـه در راه تبلیغ معـارف اهل بیت
(علیهم السلام) شـاگردان بسـیاری ت ربیـت کرد.
نمایندگـی مردم شـریف ته ران در دورههـای اول ،دوم ،چهارم و پنجم مجلس شـورای
اسلامی  ،نمایندگـی مـردم اسـتان آذربایجـان شـرقی در مجلـس خبـرگان رهبری،
نمایندگـی ولـی فقیـه در آذربایجـان شـرقی و امامت جمعه شـهر تبریز بـه مدت 22
سـال و عضویـت در مجمع تشـخیص مصلحت نظام بخشـی از تالش های خسـتگی
ناپذیـر آن مجاهـد نسـتوه و عالـم وارسـته در عرصه هـای مختلف خدمت به نظام اسلامی اسـت.
اینجانبـان فقـدان آیـتاهلل حاج شـیخ محسـن مجتهـد شبسـتری را به محضـر رهبر معظـم انقالب
اسلامی حضرت آیـت اهلل العظمـی امام خامنـه ای عزیز (مدظلـه العالی) ،حـوزه های علمیـه ،م راجع عظام
تقلیـد ،طلاب و روحانیـون س راسـر کشـور و عموم اهالـی مؤمن و غیـور آذربایجـان مخصوص ًا مـردم عزیز
تبریـز ،باالخص بـه فرزندان و بازمانـدگان گ رامی و ارادتمندان ایشـان بویژه اهالی محترم شبسـتر  تسـلیت
عـرض نمـوده و ب رای روح بلند آن فقید سـعید رحمت واسـعه الهی و حشـر بـا اولیـاء اهلل و ائمه معصومین و
بـرای بازمانـدگان صبـر و اجر جزیـل از درگاه خداوند متعال مسـئلت مـی نماییم.

		
سیدمحمدعلی آل هاشم
		
نماینده ولی در آذربایجان شرقی
و امام جمعه تبریز

عابدین خرم
استاندار آذربایجان شرقی

پیام تسلیت رئیس جمهور به مناسبت
درگذشت آیت اهلل مجتهد شبستری

رئیـس جمهـور نیـز در پیامـی درگذشـت آیـت اهلل محسـن
مجتهـد شبسـتری را تسـلیت گفـت.
حجـت االسلام والمسـلمین سـید اب راهیـم رئیسـی ضمـن
تسـلیت درگذشـت آیت اهلل محسن مجتهد شبسـتری از خداوند
متعـال بـرای وی علـو درجـات و همجـواری بـا ائمـه اطهـار (ع) را
مسـئلت کرد.
در پیام رئیس جمهور آمده است:
اناهلل و انا الیه راجعون
رحلـت عالـم مبـارز و انقالبی حضـرت آیتا ...محسـن مجتهد
شبسـتری (قـدس سـره) عضو مجلس خبـرگان رهبـری و مجمع
تشـخیص مصلحـت نظـام ،موجب تألـم و تأثر ف راوان شـد.
ایـن روحانـی مجاهـد و انقالبی که از پیشـگامان شـکل گیری
نهضـت امام خمینـی بود ،با حضـور موثر در سـنگ رهای مختلف
خدمتگـزاری بـه ویـژه در سـنگر عبادی و سیاسـی نمـاز جمعه و
چندین دوره نمایندگی در مجلس شـورای اسلامی و نیز تألیف و
نشـر کتابهـای ارزشـمند و ترویج فرهنـگ و معـارف دینی ،عمر
شـریف خـود را در مسـیر تبییـن ارزشهای اسلامی و خدمت به
مـردم و انقلاب سـپری کرد و آثـار ارزشـمندی به یادگار گذاشـت
کـه همـواره در خاطرههـا باقی خواهـد ماند.
اینجانـب ایـن مصیبـت را بـه مـردم اسـتان آذربایجان شـرقی،
حوزههـای علمیـه ،نماینـدگان مجلـس خبـرگان ،شـاگردان و
عالقمندان به ویژه بیت مکرم آن عالم وارسـته تسـلیت گفته و از
درگاه خداونـد متعـال ب رای ایشـان علو درجات و همجـواری با ائمه
اطهـار (ع) مسـالت دارم.

پیامتسلیترئیسقوهقضاییه بهمناسبت
درگذشتآیتاهللمجتهدشبستری

رئیـس قـوه قضاییـه بـا صـدور پیامـی ،درگذشـت آیـتا...
محسـن مجتهـد شبسـتری عضـو مجلـس خبـرگان رهبـری و
مجمـع تشـخیص مصلحـت نظـام را تسـلیت گفـت.
در پیـام حجتاالسلام والمسـلمین محسـنی اژهای آمـده
ا ست :
خبـر اندوهبار درگذشـت عالم بصیر و مجاهد و سیاسـتمدار
اخالقمـدار ،آیـتا ...محسـن مجتهـد شبسـتری عضـو مجلـس
خبـرگان رهبـری و مجمـع تشـخیص مصلحـت نظـام و از
چهرههـای شـاخص جامعـه روحانیت مبـارز ،موجب تأثـر و تألم
خاطـر هم راهـان و دوسـتداران انقلاب اسلامی شـد.
اینجانـب ،رحلـت ایـن عالم جلیـل القدررابـه خانـواده محترم
وصاحبـان عـزا و مردم متدیـن وغیورآذربایجان شـرقی ،تسـلیت
گفتـه وبـرای ان مرحـوم ،رضـوان و رحمـت واسـعه الهـی و ب رای
بازمانـدگان صبـر و اجر مسـألت دارم.
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خطبه های نمازجمعه
شهرستانهای آذربایجان شرقی
بسیج در صحنه بهداشت و سالمت نقش موثری ایفا کرد
امـام جمعـه موقـت م راغـه گفت :بسـیج در سـال هـای اخیر در
صحنه بهداشـت و سلامت نقش موثر و تعیین کننـده ای ایفا کرده
است.
حجت االسلام حمیـد محمـدی راد در خطبه هـای نماز جمعه
م راغـه افزود :بسـیج در صحنه های گوناگونی در زمینـه های دفاعی،
فرهنگـی و نیـز آبادانـی مناطق محـروم و عرصه های علمی کشـور
نقشـی اساسی داشـته است.
وی ادامه داد :بسـیج نهادی پ ربرکت در کشـور بوده و امام راحل آن
را بـا اراده و نگـرش خود ایـن درخت را بنا نهادند .
وی اضافـه کـرد :در طول سـال های گذشـته نیز بسـیج به عنوان
نهـادی مردمی و تاثیرگذار و درختی نوپا ثم رات بسـیاری داده اسـت.
خطیب جمعه م راغه با اشـاره به هفته کتاب و کتابخوانی گفت:
ایـن هفته فرصتی اسـت تـا آحاد جامعه به ارزش کتـاب و کتابخوانی
توجه بیشتری داشته باشند.
حجت االسلام محمـدی راد افزود :در حـال حاضر کتابخانه ها در
نتیجه رواج فضای مجازی و شـبکه های اجتماعی مظلوم واقع شـده
انـد و کتـاب هـا از دیدگاه مردم پنهان شـده اند.
وی ادامه داد :در راسـتای ترویح کتاب و کتابخوانی باید آحاد مردم
بایـد در هدیه به دیگ ران از اهدای کتاب اسـتفاده کنند.
وی اضافـه کـرد :همچنیـن باید کتاب هـای موجـود در خانه ها و
حداقـل قـرآن ک ریـم را مطالعه کنیـم و در صورت وجـود کتاب های
ارزشـمند و قدیمـی آن را بـه کتابخانه ها وقف کنیم که آنها سـرمایه
هـای فرهنگی و علمی جامعه اسـت.
تفکر بسیجی راه حل رفع مشکالت ای ران اسالمی است
امـام جمعـه بناب با بیان اینکه بسـیج یک تفکر اسـت ،گفت :به
برکت وجود بسـیج دشـمنان نظام هرگز ج رأت داشـتن چشـم طمع
به جمهوری اسلامی ایـران را ندارند.
حجت االسلام مصطفی باقریبنابی در خطب ههـای آیین عبادی
سیاسـی جمعه شهرسـتان بناب با تب ریک ف رارسیدن هفته بسیج و
گ رامی داشـت این هفته اظهار داشـت :بسـیج چکیده آیات قرآن است
و باالت رین شـاکله بسـیج وحیانی بودن آن است.
وی با بیان اینکه بسـیج یک تشـکیالت بومی ،اسلامی و چکیده
آیـات الهـی اسـت؛ تص ریـح کـرد :بسـیج بـه هیـچ حـزب و گـروه و
تشـکیالت سیاسـی وابسـته نیسـت و سیاسـتزدگی را بر نم یتابد
و در سـایه این ملت و بسـیج اسـت که دشـمنان هرگز فکر طمع به
این نظام را ندارند و دیدید که در دریای عمان نیروهای سـپاه و بسـیج
چـه بالیی بر سـر آنهـا آوردند.
خطیـب جمعـه شهرسـتان بنـاب ضمـن تمجیـد از رشـادت و
دلیرمـردی نیروهـای سـپاه و بسـیج کـه موجبـات عقـب نشـینی
دشـمنان را ف راهم آوردند؛ افزود :در  ۴۳سـال گذشـته دشـمنان زیادی
کـه بـه فکر تعـدی بـه این کشـور بودنـد ،عقـب نشـینی کردند.
حجـت االسلام باقری بنابـی اذعان کرد :مکـررا ً عرض کـرده ام که
اگر دشـمنان و قدرت های بزرگ نمی ترسـی دند و ج رأت داشـتند یک
دقیقـه از حمله نظامی به این کشـور عقب نم ینشسـتند و یک روز
یدادنـد؛ اما بـا عنایت خداونـد امروز علاوه بر ای ران اسلامی،
امـان نم 
کشـورهای منطقه نیز دارای تشـکل بسـیج هسـتند و آن را مدیون
تالشهای سـردار رشـید اسالم شـهید حاج قاسم سلیمانی هستیم
که منطقه را با نیروهای بسـیج پوشـش داده اسـت.
وی سـپس با اشـاره به نقش و جایگاه بسـیج در تمام موضوعات
روز خاط رنشـان کرد :همان بس که بنیانگذار جمهوری اسلامی ای ران
در وصـف بسـیج گفتند«افتخـارم ایـن اسـت که من یـک خود یک
بسـیجی ام» و در صدر اسلام نیز امی رالمؤمنین علی(ع) محور بسیج
بودند.
رئیـس شـورای فرهنگ عمومی شهرسـتان بناب بـا بیان اینکه
ایـن هـا از خصوصیـات بسـیج هسـتند؛ گفت :بـا وجـود اینکه از
لحاظ اقتصادی ،سیاسـی و مسـائل دیگر مشـکل داریم ولی امروز
ایـران اسلامی بـر روی زمین می درخشـد و باید اذعان داشـت که
در  ۴۳سـال گذشـته نظـام جمهـوری اسلامی ایـران چـه آبرویی
کسـب کـرده اسـت تـا حـدی کـه قـدرت هـای بـزرگ دنیـا توان
نزدیکـی بـه ایـن کشـور را ندارنـد و دائماً بـه این فکر هسـتند که
ایـن کشـور را از تـوان بیندازند .از این رو نبایسـتی همیشـه نیمه
خالی لیـوان را نـگاه کرد.
امام جمعه ملکان :بسیجیان خود را با منویات رهبری و امام
راحلتطبیقدهند
امـام جمعه ملکان با تاکید بر اهمیت بسـیج از دیـدگاه امام راحل
و مقـام معظم رهبری ،گفت :بسـیجیان باید با مطالعـه و تالش ،خود
را بـا منویات آنان تطبیق دهند.
حجتاالسلام حافـظ زمانی در خطب ههـای نماز جمعه این هفته
ملکان افزود :طی  ۴۳سـال گذشـته و بر حسـب نیاز ،بسـیجیان در
صحنـه حاضر شـدهاند و گاهی نیـز علیه فتنه قیـام کردهاند.
وی با یادآوری مصداقی ،ادامه داد :بسـیجیان در  ۹دی سـال ۱۳۸۸
بـا مشـاهده اهانـت به قـرآن و مکتب امام حسـین (ع) و امـام راحل و
انقلاب ،در صحنه حضـور یافتند و علیه فتنـه آن دوران قیام کردند.
وی حـل مشـکالت امـروز کشـور را نیازمنـد عملگ رایـی و تفکـر
بسـیجی دانسـت و اظهار داشـت :با این تفکر بود که در طول هشت
سـال دفـاع مقـدس دشـمن تا بـن دندان مسـلح را با وجـود حمایت
ابرقدرتهای شـرق و غرب و پشـتیبانی از طرف  ۴۴کشـور شکسـت
دادیم.
خطیـب جمعـه ملـکان در ادامـه بـه اهمیـت شـورای انقلاب
فرهنگی کشـور نیز اشـاره کرد و از اعضای این شـورا خواست به دقت
مطالب ههـا و دغدغههـای مقـام معظم رهبری را پیگیـری و عملیاتی
کنند.

اهم بازديد و ديدارهاي مردمي نماينده ولي فقيه
در آذربايجان شرقي در هفته جاری

عیادت نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه
تبریز از آیت اهلل فیض سرابی نماینده مردم استان در
مجلس خبرگان رهبری

فرازی از وصیت نامه شهدا

دیدار نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه
تبریز با مرجع عالیقدر جهان تشیع
حضرت آیت اهلل العظمی سبحانی

جلسات درس امر به معروف و نهی از منکر حوزه علمیه
طالبیه با حضور و سخنرانی نماینده ولی فقیه در آذربایجان
شرقی و امام جمعه تبریز در مسجد جامع تبریز

حضور نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی
و امام جمعه تبریز در مراسم ختم ابوالشهیدزنده یاد
حاج بیوک آقا آسایش

دیدار نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه
تبریز با امام جمعه قم حضرت آیت اهلل حسینی بوشهری
رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و دبیر شورای عالی
حوزه های علمیه کشور

دیدار جمعی از مسئولین کتابخانه های عمومی
آذربایجان شرقی با نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی
و امام جمعه تبریز

دیدار نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز
با حضرت آیت اهلل کعبی نماینده مردم خوزستان در مجلس
خبرگان رهبری و عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم

دیدار نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه
تبریز با آیت اهلل ملکوتی نماینده مردم آذربایجان شرقی
در مجلس خبرگان رهبری

اقامه نماز بر پیکر مداح با اخالص اهل بیت (ع) ابوالشهید
زنده یاد حاج بیوک آقا آسایش به امامت نماینده ولی
فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز

تجلیل مسئوالن بسیج دانش آموزی کشور
از نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز
به جهت حمایت از دانش آموزان برای مشارکت در امور
اجرایی برگزاری نمازجمعه تبریز

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز با
حضور در مجموعه سینمایی پردیس قدس به تماشای
فیلم منصور نشست

نشست فصلی نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام
جمعه تبریز با نمایندگان طالب آذربایجانی
حوزه علمیه قم

بسیج به دور از غوغاساالری برای
مرتفع شدن مشکالت جامعه تالش می کند

خب رنگارآدینهتب ریز
فرمانده حوزه بسـیج دانشـجویی دانشـگاه تب ریز در سخن رانی
پیـش از خطبـه هـای این هفتـه تب ریز با عـرض سلام و درود به
روح طیبه شـهدا گفت :پیام تشـکیل بسـیج دانشجو و طلبه در
آخ ریـن سـال عمـر امـام خمینـی (ره) صادر شـد و تـو گویی که
ایـن پیـام را فـردی  30سـاله بـا روحیـه انقالبـی و مجاهـد صادر
کرده اسـت.
محمدرضـا سـبزی افـزود :پیـام امـام خمینـی(ره) در رابطه با
بسـیج دانشجو و طلبه؛نشاندهنده نیاز کشور به روحیه بسیجی
بود.
وی خاط رنشـان کرد :سـال آخر عمر امام خمینـی(ره) آکنده از
پیـام هـای پـر از نهیـب و انزار اسـت .وقتی پیام قبـول قطعنامه
را صـادر مـی کنـد می فرمایـد امروز جنـگ حـق و باطل ،جنگ
فقـر و غنـا ،جنـگ اسـتضعاف و اسـتكبار ،و جنـگ پابرهنهها و
مرفهین بی درد شـروع شـده اسـت جنگ ما جنگ عقیده است،
و جغ رافیـا و مـرز نم یشناسـد .و مـا بایـد در جنـگ اعتقادیمان
بسـیج بزرگ سـربازان اسلام را در جهان بـه راه اندازیم.
سـبزی ابـراز داشـت:در سـال  67وقتـی مـی خواهـد فرمـان
تشـکیل بسـیج دانشـجو و طلبه را صادر کند از تشکیل هسته
هـای مقاومـت در س راسـر جهـان سـخن به میـان مـی آورد .این
انـرژی و حـرارت انقالبـی و نترسـیدین از قدرت های پوشـالی این
سـخن راسـتین و سـدید ،ایـن نعـره هـای پوالدین بر سـر قدرت
هـای پوشـالی آم ریـکا کـه از حلقـوم ایـن مـرد صـادر می شـود
نیسـت مگـر تاثیر نجواهـای و انابـه های شـبانه او.
فرمانده حوزه بسـیج دانشـجویی دانشـگاه تب ریز گفت:بسـیج
يد أَ ْن
مسـتضعفین یادگار امام (ره) است و منبع قرآنی نیز دارد َون ُ ِر ُ
ـم أَئ َِّم ًة َون َْج َعلَ ُه ُم
ِين ْاسـ ُتضْ ِع ُفوا فِي ال ْْر ِ
ـن َعلَ ى ال َّذ َ
ن َُم َّ
ض َون َْج َعلَ ُه ْ
ِيـن طبق فرمایش مقام معظم رهبری مسـتضعفین یعنی
ال ْ َوا ِرث َ
ائمه و پیشـوایان بالق ّوهی عالَم بشـریّت؛ این معنای مستضعفین
ّ
اسـت .کسـانی که وارثان زمین و همهی موجودی زمین خواهند
بود؛ بسـیج مسـتضعفین این است .مسـتضعف یعنی آن کسی
کـه بالقـ ّوه صاحب وراثـت عالَم اسـت ،بالق ّوه خلیفـةاهلل در زمین
اسـت ،بالق ّوه امام و پیشـوای عالَم بشـریّت است.
وی افزود:ما بعنوان بسـیج دانشـجو به سـیاق بیان رهبر عزیز
کشـور را متعلـق به خود مـی دانیم و آینده را وابسـتهی به تالش
خـود می دانیـم؛ نگ رانیم ،چـون صاحبخانه ایم .وقتی مشـکلی در
کشـور بـه وجود می آیـد ،وقتی سـیل و زلزله ای پیـش می آید،
وقتـی ناکارآمـدی و خیانـت روی می دهد ما با چشـمانی بی دار و
بـه دور از غوغاسـاالری و بلبشـو خـود را در معرض مشـکالت ق رار
مـی دهیـم و ب رای م رتفع شـدن آن مشـکالت و معضلات تالش
می کنیم.
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مازوت سوزی
در تبریز

ادامه از صفحه اول

مقابـل فقـر بدون عکـس العمل باشـد.
ایشـان بـه آزادی سوسـنگرد اشـاره کـرده و گفتنـد:
آزاد سـازی سوسـنگرد کلیـد فتـح خوزسـتان بـود و اگـر
خوزسـتان شکسـت مـی خـورد س رنوشـت جنـگ عـوض
مـی شـود.
امـام جمعه تبریـز تاکید کردنـد :نقش رزمندگان سـپاه
عاشـورا در آزاد سـازی سوسـنگرد بی نظیر بود .نقش مقام
معظـم رهبری بـه عنوان نماینـده رهبری در شـورای عالی
دفـاع در این مسـاله بسـیار تعییـن کننده بود.
رئیس شـورای فرهنگ عمومی اسـتان ادامـه دادند :امام
خمینـی(ره) در دو جـا از کلمـه «بایـد» اسـتفاده کردنـد و
یکجـا گفتنـد حصـر آبـادان باید شکسـته شـود و یک بار
هـم دربـاره سوسـنگرد گفتنـد باید تا فـردا سوسـنگرد آزاد
شود.
امـام جمعـه تبریـز خاطـر نشـان کردنـد :نقش شـهید
آیـت اهلل مدنـی نیـز در آزادسـازی سوسـنگرد بـی مثـال بـود.
رئیـس شـورای حـوزه هـای علمیـه اسـتان بـه هفتـه
کتـاب و کتابخوانی اشـاره کرده و بیان کردنـد :آقایان بنیاد
شـهید بایـد فـداکاری های رزمندگان اسـتان در آزاد سـازی
سوسـنگرد را تبدیـل بـه کتـاب کنید.
ایشـان افزودنـد :بـرادران و خواه رانـی کـه در خانـه خود
کتـاب اضافـه دارنـد آنهـا را در اختیـار کنابخانـه هـا قـرار
دهند .
نماینـده ولی فقیـه ضمن تبریک هفته بسـیج به تمام
بسـیجیان اظهار داشتند :بسـیج یک تفکر است.
خطیـب جمعـه تبریـز گفتنـد :بسـیج بـه کمـک مـا
نیـاز نـدارد بلکـه مـا مـردم بـه بسـیج نیازمندیـم کـه در
برهـه هـای مختلـف تاریخـی نقـش بـه خصوص خـود را
نشـان داده اسـت.
رئیس شـورای حـوزه های علمیه اسـتان در ادامه ضمن
تذکری به وزارت نفت و وزارت نیرو اظهار داشـتند :اسـتفاده
از مـازوت در نیـروگاه تبریـز بـه اوج خـود رسـیده اسـت.
نماینـدگان محتـرم مجلـس شـما بایـد پیگیر باشـید که
چـرا در دیگـر نیـروگاه های کشـور اجازه اسـتفاده از مازوت
داده نمـی شـود ولـی در تبریـز این اجـازه داده می شـود.
نماینـده ولـی فقیـه در اسـتان بیـان داشـتند :البتـه
اسـتاندار محتـرم پیگیر بودنـد .از وزارت نیـرو و وزارت نفت
گالیـه شـدیدی داریم.
خطیـب جمعه تبریز بر رعایت حقـوق طبیعی کارگ ران
تاکیـد کـرده و گفتند :امنیت شـغلی و بیمـه کارگ ران جزو
حقـوق طبیعـی آنهاسـت و وظیفـه کارفرماسـت آنهـا را
تامیـن کند.
رئیس شـورای فرهنگ عمومی اسـتان بیان کردند :ارتحال
حضرت آیت اهلل شبسـتری را به مردم آذربایجان و روحانیت و
م راجـع تقلید و مقام معظم رهبری تسـلیت عرض می کنم.
ایشـان نقش بسـیار کلیـدی در مجمع تشـخیص مصلحت
نظام و مجلس خبرگان رهبری داشـتند.
امـام جمعـه تبریـز افزودنـد :ایـن عالـم مبـارز  ۴دوره
نماینـده مـردم تهـران در مجلـس بودنـد و ادوار مختلـف
نماینـده مـردم آذربایجانشـرقی در مجلـس خبـرگان
رهبـری بودنـد .دیشـب با خانـواده ایـن عالم عالـی قدر به
خدمـت مقـام معظـم رهبـری رسـیدیم.
نماینـده ولـی فقیـه در اسـتان بـا بیـان اینکـه مصلـی
اعظـم تبریـز از یـادگاری های آیـت اهلل مجتهد شبسـتری
اسـت اظهـار داشـتند :نقـش اساسـی ایشـان در مقابلـه با
توطئـه هـای دشـمنان علـی الخصـوص در فتنـه۸۸
مثال زدنی بود.
ایشـان افزودند :م راسـم بزرگداشـت و ختم ایشان روز پنج
شـنبه از سـاعت  ۱۲-۱۰در مصلی برگزار خواهد شد.
خطیـب جمعـه تب ریـز در ادامـه بـه مشـکالت کشـور
اشـاره کـرده و گفتنـد :سـوال مـردم اینجاسـت که بـا تغییر
دولـت مسـائل اقتصادی حل نشـده اسـت .باید گفـت دولت
سـیزدهم در شـرایط بغ رنج ق رار دارد و بعضی ج ریانات مغرض
عملکرد سـه ماهه آیت اهلل رئیسـی را با دوره ۴سـاله و  ۸ساله
دولـت قبل مقایسـه مـی کننـد و این عادالنه نیسـت.
امـام جمعـه تبریـز ادامـه دادند :این مقایسـه هـا بدون
اشـاره به اینسـت که مشـکالت االن از عملکـرد دولت قبل
اسـت و سـبب شـده شـخص رئیس جمهور به سـفر های
اسـتانی برونـد در میـان مردم حضـور یابند .
ایشـان بـا بیان اینکه شـرایط کنونی صبـر انقالبی را می
طلبـد اظهار داشـتند :صبری کـه آرامش و پشـتوانه مردمی
را دارد و این چیزی اسـت که دشـمنان می خواهند از دولت
سلب کنند.
نماینـده ولـی فقیـه در اسـتان تاکیـد کردنـد :دولـت
مـردان بایـد تدبیـری را اتخـاذ کنند کـه شـرایط اقتصادی
درسـت بشـود وضع گ رانـی کاالها و عدم ثبـات قیمت باید
حل بشـود.

به مناسبت ارتحال عالم مجاهد و روحانی مبارز
آیت اهلل مجتهد شبستری

حجت االسالم سید صالح هاشمی
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 39احزاب
آیت اهلل مجتهد شبســتری همیشــه بر اهمیت و نقش
والیــت فقیــه تاکید داشــت همچنانکه لبه تیــز پیکان
حمالت دشــمن به سمت اصل نظام ووالیت فقیه و شخص
مقام معظم رهبری بود  ،بر همین اســاس موضعگیریهای
ایشــان نیز همواره « در انتخابات مجلس خبرگان رهبری
و مجلس شــورای اســامی و در جامعه روحانیت مبارز و
خطبــه های نماز جمعه و بیانیه هــای مختلف و حوادث
گوناگون حتــی دردفاع یــا مخالفت با افراد و مســؤلین
 ،حــول دفاع از اصل والیــت فقیه و رهبــری بودو از این
مواضع با تمام شــجاعت و صراحــت دفاع می نمود و ذره
ای ازخــود انعطاف نشــان نمیداد و کامــا « یکرو قاطع
بــود»  ،لذا خود نیــز همواره هدف حمــات ناجوانمردانه
مخالفین بود»...
درآســتانه انتخابــات  ۱۴۰۰کــه دشــمنان خارجی و
مخالفین داخلی دســت در دســت همدیگر داده و سعی
در تحریم و جلوگیری از شــور و شــوق انتخاباتی تالش
می کردند ،

تقریبــاً حدود دو ســاعت درباره این موضوع بحث شــد ،
مرحوم ایت اهلل شبســتری در ضمن این بحث یادداشــتی
بــه هیئترئیســه دادند که امــام (ره) دربــاره رهبر آینده
یکچیزهایی فرمودهاند و خطاب به آنها گفتند آن مطلب
را مطرح کنید.
آقای هاشــمی در جواب پیام ایشــان  ،گفتند باید مسئله
شورایی تمام شود و زمانی که به بحث فرد رسیدیم آن مسئله
مطرح م یشود.
معظم له ســاکت شــدند تا بحث شــورایی بــه اتمام
برســد ،افراد موافق و مخالف درباره شورایی شدن رهبری
صحبت کردند و وقتی رأیگیری شــد ،شــورایی شــدن
رهبــری رأی نیاورد و بنا شــد بــه مصادیــق بپردازند و
رهبری «فرد» باشــد؛ در ایــن وضعیت اســامی افرادی
مطرح شد
لــذا دوباره یادداشــت کتبــی دادند و هم ســرپا بلند
شــدند و گفتند آن یادداشــتی که بنده دربــاره توصیه
امام در خصوص رهبر آینده داده بودم ،اآلن وقتش اســت
که آن را بگویید ،مرحوم آیت اهلل هاشــمی رفســنجانی
کــه جلســه را اداره م یکرد  ،به اعضای خبــرگان گفتند
که پیشــنهاد آقای شبســتری این اســت که اشاراتی که

آیــت اهلل مجتهد شبســتری عزیــز در پیامی ویدیویی
عنوان کرد:
حضور مردم پای صندوقهای رأی و مشــارکت در انتخابات
از مصادیق بارز مردم ساالری است و شرکت مردم در انتخابات
به هر می زان گســتردهتر و پرشورتر باشد قطعاً پشتوانه بزرگی
ب رای نظام به شــمار خواهد آمد و نشانگر اقتدار ملی خواهد
بود،
بخصــوص در شــرایطی که دشــمنان اســام به ویژه
آمریــکا و اســرائیل که مــردم را به تــرک حضور و عدم
شــرکت در انتخابــات دعــوت م یکننــد حضــور مردم
عزیز و آگاه پاســخ دندانشــکنی خواهد بــود برای این
یاوهگوی یها و خصومتهایی که دشــمن علیه ملت ایران
نشان م یدهد.
او بــا تاکید بــر اینکه قهر کــردن از انتخابــات قطعاً
باعث رفع مشکالت نم یشــود ،اظهار داشت :مسلم است
در کشور مشــکالت اقتصادی و معیشــتی بسیاری وجود
دارد ولــی بــا نیامدن بــه پای صندوقهــای رأی و رأی
ندادن ،مشــکلی را حل نم یکند بلکــه مردم با حضور و
انتخاب دولت تحول خواه اســت که م یتوانند مشــکالت
اقتصــادی ،فرهنگــی و تبعیض را حل و با فســاد مبارزه
کنند .
درتائیــد ایــن مطلــب الزم اســت بــه اقدام شــجاعانه
معظم له در جلســهای که بعد از ارتحال امام تشکیل شد
اشــاره نمایم  ،در  14خرداد مجلس خبرگان تشکیل و بعد
از قرائت وصی تنامه الهی سیاســی امام توسط مقام معظم
رهبــری که آن زمان رئی سجمهور بودنــد ،بحث به انتخاب
رهبر رسید.
چــون در قانون اساســی آن زمان تجدیدنظر نشــده بود
و در تجدیدنظــری که انجام گرفت ،عنوان شــورای رهبری
حذف شــد لذا آن زمان هنوز حذف نشــده بود ،آقایان این
پیشــنهاد را دادند که اول درباره شورای رهبری بحث شود،

امام دربــاره رهبری آینده داشــتهاند را بگویم چراکه من
اطالع دارم.
ایشان گفت از من خواستهاند آن مطالبی را که امام فرموده
شــهادت دهیم و بگوییم آیا موافقید؛ صدای اکثر آقایان بلند
شــد و گفتند بلی ،اگر اآلن نگوییــد پس کی خواهید گفت؟
بناب راین ایشان شروع به بیان کردند.
آقای هاشــمی گفتند یک مورد نظر امام بعد از عزل ایت
اهلل منتظری از قائممقامی مطلبی را شــنیدیم که در پاسخ
به کســانی کــه م یگفتند ما با عزل اقــای منتظری دچار
مشکل م یشــویم ،گفتند باوجود «آســید علی خامنهای»
شما مشــکل و غصهای نخواهید داشــت .یکبار هم وقتی
مقام معظم رهبری در کشــور ُک ره ســخنرانی م یکردند آن
زمان که رئی سجمهور بودند و از تلویزیون پخش م یشــد،
حاج احمــد آقا خدمت امام بود و به ایشــان گفته بود که
صحبــت آقای خامنــهای خوب مجلــس را گرفته و جذب
کرده اســت که امام آنجا فرموده بودند ایشــان شایستگی
رهبری دارد.
ایــن دو مطلــب را ایشــان نقل کردنــد و گفتند من و
آقای موســوی اردبیلی نیز آنجا حضور داشــتیم که امام
این مطالب را درباره رهبر آینده فرمودند؛ آقای موســوی
اردبیلی نیز در آن جلســه حضور داشــتند و این موضوع
را تائید کردند
بنابرایــن ایــن مســئله زمینــه را فراهــم کــرد کــه
تصمی مگیری زودتر انجام گیرد؛ البته این را ســابقاً گفتهام
و بازهم م یگویم اگر برفرض اشــارات حضرت امام هم نبود
قطعــاً غیــر از آیتاهللالعظمی خامنهای مــا به فرد دیگری
نم یرسیدیم چراکه از ایشــان صالحتر کسی وجود نداشت
منتهــا به اینکه موضوع به این ســرعت انجــام گرفت و با
اکثریت قاطع به اتمام برســد قطعاً نظــرات امام مؤثر بود؛
درواقــع توصی ههای امام باعث ســرعت در تصمی مگیری و
نظر اکثریت قاطع شد.

به مناسبت روز بسیج مستضعفان
ادامه از صفحه اول
تشـی ع ،پرواز از قفس دنیاسـت
مکتب
در
شـهادت
خویش نمی دانیم؟
ّ
و نـزد خداونـد ،هیچ قطـره ای محبوب تر از قطره خونی نیسـت که در
راه خدا ریخته می شـود .خون شـهید ،گرمی و حیات را در پیکر جامعه
بـه ج ریـان درمـی آورد .باالتـر از هـر عمـل نیکویی ،عمل نیکـی وجود
دارد تـا زمانـی که انسـان در راه خدا شـهید شـود .ب رتر از شـهادت ،هیچ
عمل نیکی وجود ندارد .در تفکر بسـیج ،ب رت رین شـرف و افتخارآمی زت رین
م رتبه ،شـهادت اسـت .عشق به شهادت ،تبلور باشـکوه و حماسه آف رین
ایمـان اسـت و امیـد به شـهادت ،قـوی ت رین انگیـزه زیسـتن در دنیا به
شـمار می آید.
حضور در همه قشرها
معمـوالً گسـترش یک اندیشـه نیک در میـان توده مـردم و گ رایش
اقشـار گوناگـون بـه آن ،نشـانه اهـداف انسـانی و آرمان هـای مردمی آن
اندیشـه اسـت .قشـرهای مختلف مردم پس از آشـنایی دقیق و درسـت
بـا یـک تفک ر ،قضـاوت منصفانـه ای دربـاره آن مـی کننـد و موافقت یا
مخالفـت خـود را بیان مـی دارند.
امـروزه تفکـر بسـیج بـه انـدازه ای در میان مـردم راه یافته اسـت که
نمایندگان برجسـته ای در میان توده های گوناگون مردم دارد .دبسـتان
هـا و دبیرسـتان هـا ،کارخانـه هـا و مؤسسـه هـا ،دانشـگاه هـا و م راکز
گوناگـون علمـی و صنعتـی کشـور ،شـاهد حضـور پررنگ بسـیجیان
هسـتند .بـی گمان ،بسـیج ،یکـی از ف راگی رت رین اندیشـه ها در کشـور
است.
نیرویجوانی
جـوان ،سرشـار از انرژی اسـت .حضور ف ّعال و مؤثـر او در هر حرکتی،
نویـد موفقیـت و پیشـرفت دارد .بهـره مندی از قدرت جسـمی ،نشـاط
فکـری و هیجـان طلبـی ،جوانان را به سـرمایه هایی ب رای سـعادتمندی
جامعـه تبدیـل کـرده اسـت .جوانـان ،نسـلی سرشـار از آمادگـی بـرای
کارهـای بزرگنـد و اسـتعداد هر تحولـی را دارند.
بسـیج ،از پیشـروت رین گروه هایی اسـت که توانسـته جوانان ف راوانی
را سـازمان دهـی کند .جوانانی که تمام نیرو و احسـاس خویـش را ب رای
رسـیدن بـه اهداف بسـیج ،هدیه آورده و مسـئولیت های گوناگـون را بر
دوش گرفتـه انـد .بـه فرمـوده مقام معظـم رهبـری« :امـروز ـ بحمد ّ
الل
ـ جوانـان مـا از قشـرهای مختلـف در بسـیج احسـاس حیات و نشـاط
مـی کنند».
استقامتوبسیج
پایـداری در راه حـق و تحمل رنج های ایـن راه پُ رحادثه ،از ویژگی های
ضروری ب رای رسـیدن به ارزش های الهی اسـت .هدف مقدس ،انسـان را
در مسـیر رسـیدن به آن مقاوم می کند .بسـیج با بینش عمیق خود،
انگیـزه الزم را بـرای تلاش تا پـای جان در افـراد ایجاد می کند .راسـتی
گفتار ،درسـتی عمل و اخالص قلبی بسـیجیان ،زمانـی ُمهر تأیید می
خورد که بردبار باشـند و قدمی به عقب ب رندارند .بی شـک ،هیچ عامل
دیگـری همچون اسـتقامت نمی تواند اهـل حـق را در رویارویی با باطل
پیروز گرداند.
روحانیتوبسیج
نگاهـی بـه تاریخ ایـران در سـده های اخیر نشـان می دهـد که هیچ
جنبش و تحولی بدون رهبری یا پشـتیبانی روحانیان از سـوی مردم آغاز
نشـده اسـت .مبارزه با سـتم و تالش ب رای گسترش عدالت ،از وظایف مهم
روحانی اسـت .روحانی کسـی است که خود را در مسیر سـعادت ق رار داده
اسـت و بـرای حرکت درسـت مـردم در مسـیر کمال ،کوشـش می کند.
چنین فردی ،سـر تسـلیم در ب رابر ناعدالتی خم نخواهد کرد.
بسـیج نیـز نهادی اسـت که از میان مردم برخاسـته و همـواره حضور
پررنگ روحانیان مبارز را شـاهد بوده اسـت .روحانیان بسیجی که در دوران
جنگ ،شـهی دان ف راوانی را ب رای سـراف رازی ملت تقدیم کرده اند ،امروز نیز
در بخش های عقیدتی ،نظامی ،سیاسـی و ...حضوری فعـال دارند.
زنانبسیجی
بخـش عمـده ای از هر جامعه را زنان تشـکیل مـی دهند که اصلی
ت ریـن نقـش ت ربیتـی را بر عهـده دارند .ادعای گ رانی نیسـت اگـر زنان را
فرهنـگ سـازت رین بخـش هر ملـت بدانیم .اسلام نیز توجـه ف راوانی به
جایـگاه زنـان دارد و بـر حضور مثبت آنـان در اجتمـاع تأکید می کند.
جایگاه ویژه زنان در جامعه سـبب شـد تا اندیشـه بسـیج به صورت
زنـده و پویـا در میـان آنـان نیز ریشـه بدواند و رشـد کند .زنـان با حضور
مؤثـر خـود در پیـروزی انقلاب اسلامی و نیز کمـک های بـی دریغ در
جنـگ تحمیلـی ،حقـی سـترگ بـر انقلاب دارند .بسـیج خواهـران با
جـذب ،آمـوزش و سـازمان دهـی بانوان کشـور ،ب رای گسـترش فرهنگ
بسـیج ،تلاش های ف راوانـی کرده و تاکنـون اقدامات مفیـدی در زمینه
های نظامی ،امدادگری ،عقیدتی ،سیاسـی و سـوادآموزی انجام داده اسـت.
امر به معروف و نهی از منکر در نگاه بسیج
هـر حکمـی از احکام اسلامی ،اهمیتـی دارد که بی توجهـی به آن،
اجـرای احـکام دیگر را نیز با مشـکل روبـه رو می سـازد .در این میان ،بی
توجهـی بـه احکامی کـه جنبه اجتماعـی دارند ،بیـش از احـکام دیگ ر،
نابسـامانی پدیـد مـی آورد .اسلام ،روش جلوگیـری از نابسـامانی هـای
اجتماعـی را امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر مـی دانـد .قـرآن ک ریم و
احادیـث معصومـان بـه ص راحـت بر ایـن ف ریضه الهی تأکیـد می کنند
و ف راموشـی آن را آفتـی مـی داننـد که سلامت دیـن و دنیـا را به خطر
مـی انـدازد و جامعه را به فسـاد می کشـاند.یکی از وظایف مهم و دقیق
بسـیج ،امـر بـه معروف و نهی از منکر اسـت .بسـیج به عنـوان نیرویی
مردمـی ،وظیفـه دارد با هرگونه فسـاد و انح راف اجتماعـی برخورد کند.
انجـام چنیـن وظیفـه حساسـی ،نیازمنـد ت ربیـت نیروهـای باتج ربه و
کارآزموده اسـت که شـیوه های برخورد درسـت با متخلفان را بشناسـند
و بـا شـرایط و موقعیـت هـای امـر به معـروف و نهی از منکر نیز آشـنا
باشـند .امـروزه ،پایـگاه های بسـیج در س راسـر کشـور ،ب رنامـه منظم و
گسـترده ای را بـرای آمـوزش چنین افـرادی پیـش رو دارند.
منبع:
نگاهـی گـذرا بـه بسـیج و بسـیجی  -تالیـف آیـت اهلل
محمدتقـی مصبـاح یـزدی  -انتشـارات موسسـه آموزشـی و پژوهشـی
امام خمینی (ره) سال 1391
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مفاخر مذهبي
حضرت آيت اهلل
حاج شیخ محمدباقر ملکی میانجی
حضرت آیت اهلل حاج شیخ
محمدباقر ملکی میانجی فرزند
حاج عبدالعظیم از علمای اعالم
و فقهای عظام قرن چهاردهم
هجری قمری است .در سال
 1324ق .ب رابر با 1285ش .قصبه
ترک از توابع شهرستان میانه
دیده به جهان گشود .دروس
مکتب خانه ای و مقدمات علوم
حوزوی را به ترتیب نزد مالمحمد
و مال عبادا ...و آقا سید واسع کاظمی ترکی آموخت .سپس عازم
حوزه علمیه مشهد شد سطوح عالی و دروس خارج فقه و اصول
را از محضر حضرت آیت اهلل شیخ هاشم قزوینی  ،شیخ مجتبی
قزوینی  ،میرزا محمد آقازاده خ راسانی ،میرزا مهدی اصفهانی و نیز
هیئت و اخالق را نزد شیخ حسنعلی نخودکی اصفهانی ف راگرفت .و
به دریافت گواهی اجتهاد از محضر آیت اهلل میرزا مهدی اصفهانی
و آیت اهلل العظمی سید محمد حجت کوه کمری موفق گردید.
پس از نیل به مقامات عالی علمی و معنوی به زادگاهش بازگشت و به
وعظ و ارشاد و تبلیغ و ترویج معارف دینی و رسیدگی به امور مردم همت
گمارد .فعایت گسترده دینی ،فرهنگی ،اجتماعی وی در ج ریان قحطی
منطقه و مبارزه با فساد و ظلم خوانین و تجزیه طلبان حزب دموک رات و....
از ایشان چهره ای محبوب در میان مردم نمایان ساخت.
س رانجام آن روحانی عالی مقام در دهم صفر  1419ق .ب رابر با  15خرداد
1377ش .دعوت حق را لبیک گفت و به دیار باقی شتافت .
پیکر پاکش پس از تشییع با شکوه در قبرستان شیخان قم به خاک
سپرده شد.
قدس اهلل نفسه الزکیه
منبع وماخذ:
آشنایان ره عشق -عادل موالیی  -نشر منشور -بهار 1392

استفتائات امام خامنه ای (مدظله العالی)
برگرداندن نیت نماز به نماز دیگر
اگر نمازگزار در بین نماز عصر و یا عشا متوجه شود نماز ظهر و یا مغرب را نخوانده،
چه وظیفه ای دارد؟
جواب :چنانچه قبل از وقت مخصوص نماز عصر و یا عشا ،متوجه شود که
نماز ظهر و یا مغرب را نخوانده است واجب است نیت خود را به نماز ظهر
و یا مغرب برگرداند .البته در نماز عشا الزم است که به رکوع رکعت چهارم،
نرسیده باشد.
ناتوانی در ادای کفاره روزه
سؤال :۵اگر کسی نتواند کفاره افطار عمدی را به جا آورد ،چه وظیفه ای دارد؟
جواب :اگر کسی هیچ یک از سه موردی را که ب رای کفارة عمد ،مخیر است ،نتواند
انجام دهد ،باید به هر تعداد فقیر که قادر است ،غذا بدهد و
احتیاط آن است که استغفار هم بکند و اگر به هیچ وجه قادر
بر غذا دادن به فق را نیست ،کافی است که استغفار کند ،یعنی
با دل و زبان بگوید :اَستَغف ُِر اهللَ (از خداوند بخشایش م یطلبم).

تقويم تاريخ

رویدادهای مهم این روز در تقویم خورشیدی
(  5آذر ) 1400
تشــكيل بس ــيج مس ــتضعفين بــه فرمــان «امــام خمين ــي»(ره) و
روز بس ــيج (1358ش)
درگذشــت «سيدحس ــن ميرخان ــي» اســتاد خوشنويس ــي معروف
بــه «س ـراج ال ُك ّتــاب» (1369ش)
پــاپ پــل ششــم رهب ــر کاتولی ــک هــای جهــان وارد ته ران شـدند.
(1349ش)
س ربازان انگلیسی خلیج فارس را تخلیله کردند1349(.ش)
اوتانــت دبی ــر کل ســازمان ملــل متحــد ب ــر اث ــر بیمــاری س ــرطان
در  67ســالگی درگذشــت(1353ش)
تقي خواجه نوری كفيل شهرداري ته ران شد1317( .ش)
وينس ــتون چرچي ــل نخس ــت وزي ــر انگلي ــس بــه اتفــاق ايــدن وزير
امــور خارجــه و هفتــاد نف ــر از كارشناســان نظامي و سياس ــي انگليس
وارد ته ران ش ـدند 1322( .ش)
ژن ـرال دوگل رئي ــس دولــت مو ّقت ــي جمهــوري ف رانس ــه وارد ته ـران
شــد ( 1323ش)
ســیل در همــدان دویســت و در کرمانشــاه  110خانــه را ویــران
ســاخت 1346( .ش)
رویدادهای مهم این روز در تقویم هجری
(  20ربیع الثانی ) 1443
تولد «حاج لطفعلي بيگ آذربيگدلي» شاعر و اديب( 1134ق)
درگذشــت آیــت َّ
الل «ش ــیخ هاشــم قزوین ــی» مدرس برجس ــت ه ی
حــوزه ی علمیهی مشــهد(1380ق)
رویدادهای مهم این روز در تقویم میالدی
(  26نوامبر ) 2021
س كيويــچ» شــاعر و نويس ــنده برجس ــته
درگذشــت «آدام ميت ـ 
لهس ــتاني (1855م)
درگذشــت «هنــري ه ِْرتْــ ْز» في زيــكدان و رياضــيدان معــروف
آلمانــي (1894م)
سالروز تأسيس جمهوري خلق مغولستان (1924م)
درگذشــت دکت ــر جــوزف ی ــی مــورای  ،مبتک ــر پیونــد کلی ــه در
جهــان (2012م)
درگذشت فیدل کاسترو رهبر انقالب کوبا (  2016م)

معرفي کتاب

اقداماتحفظ

شفیقه موسوی

با جامهاي شوكران

آثار و نشر

ارزشهای

دفاع مقدس

مبتکران ه  ،جدید و
رو به رشد است

امــام جمعــه تب ریــز گفتنــد :اقدامــات
حفــظ آثــار و نش ــر ارزشهــای دفــاع مقدس
مبتک ران ـ ه ،جدیــد و رو بــه رشــد اســت.
آدینــه تبریــز بــه گــزارش روابــط
عمومــي دفتــر نماينــده ولــي فقيــه
در آذربايجــان شــرقي حضــرت حجــت
االســام والمســلمين ســيد محمدعلــي
آل هاشــم در م راســم تکريــم و معارفــه
مديــرکل حفــظ آثــار و نشــر ارزشــهاي
دفــاع مقــدس آذربايجانش ــرقي بــا تبيي ــن
راه هــاي حفــظ و انتقــال فرهنــگ دفــاع
مقــدس بــه نس ــل آينــده گفتنــد  :ب ـراي
انتقــال فرهنــگ دفــاع مقــدس بايــد بــه
ثب ــت و ضب ــط خاط ـرات شــهدا و ايثارگ ران،
تکمي ــل و راه انــدازي مــوزه هــاي شــهدا و
اعـزام کاروان هــاي راهي ــان نــور بــه مناطق
عمليات ــي جنــوب و غ ــرب اهتمــام جــدي
داشــته باشــيم.
امــام جمعــه تب ريــز افزودنــد  :بــراي
حفــظ آثــار و نش ــر ارزشــهاي دفــاع مقــدس
اســتفاده از ظرفيــت مردمــي و واگــذاري

مس ــئوليتها بــه دســتگاههاي ديگ ــر فــارغ
از نــگاه جناح ــي يک ــي از اقدامات برجس ــته
ايــن بني ــاد اســت.
رئی ــس شــورای فرهنــگ عموم ــی اســتان
بــا بيــان اينکــه بخشــي از منويــات و
مطالب ــات رهب ــري در حــوزه نش ــر ارزشــهاي
دفــاع مقــدس در بني ــاد حفــظ آثــار محقق
شــده اســت ،ادامــه دادنــد :بني ــاد حفــظ آثار
و نش ــر ارزشــهاي دفــاع مقــدس ب ـراي ثب ــت
و نشــر ارزشــها و ناگفتــه هــاي ســالهاي
جنــگ عــاوه ب ــر اســتفاده از انديشــه هــاي
پيشکســوتان در توليــد آثــار مکتــوب از
ظرفي ــت هــاي هنرمن ـدان در رســانه هــاي
مختلــف و فضــاي مجــازي هــم اســتفاده
کنــد.
نماينــده ول ــي فقي ــه در آذربايجان ش ــرقي
بــا اشــاره بــه وحــدت ب ــي بديــل يــگان هاي
نمونــه س ــپاه و ارتــش مس ــتقر در اســتان
گفتنــد  :خطــه آذربايجان خانه عاشــوراييان
اســت و ارتش ــي و س ــپاهي يــک روح واحــد
هستند .

اخبار حوزه های علمیه
آذربایجان شرقی

نگاهي به دستاوردهاي
مهم انقالب اسالمي

امر به معروف و نهی از منکر از روی دلسوزی
انجامشود
دبی ــر ســتاد ام ــر بــه مع ــروف و نه ــی از منک ــر
آذربایجــان ش ــرقی گفـت :بایــد توجــه داشــت کــه
ام ــر بــه مع ــروف و نه ــی از منک ــر در جامعه بایــد از
روی دلس ــوزی باشــد.
آدینــه تب ریــز بــه گ ـزارش خبرگ ـزاری حــوزه از
تب ریـز ،حجت االســام محمدحس ــن نس ــتوهی ،در
جلس ــه شــورای ام ــر بــه مع ــروف و نه ــی از منک ــر
ش ــرکت آب منطقــه ای آذربایجــان ش ــرقی ،ضمــن
تبیی ــن رویک ــرد جدیــد ســتاد ام ــر بــه مع ــروف و
نه ــی از منک ـر ،ب ــر اســتفاده از تبلیغــات در رســانه
مل ــی و فضــای مجــازی جهــت صرفــه جوی ــی در
مص ــرف آب بــه عن ـوان یک ــی از معروفــات در ایــن
حــوزه تاکی ــد ک ــرد.
دبی ــر ســتاد ام ــر بــه مع ــروف و نه ــی از منک ــر
آذربایجــان ش ــرقی گفـت :بایــد توجــه داشــت کــه
ام ــر بــه مع ــروف و نه ــی از منک ــر در جامعه بایــد از
روی دلس ــوزی باشــد.
وی افــزود :یکــی از راه هــای ترویــج فرهنــگ
امردبــه مع ــروف و نه ــی از منک ــر در جامعه اســتفاده
از آمــوزش اســت کــه ســتاد ام ــر بــه مع ــروف نیز به
همی ــن منظــور اقدام بــه برگـزاری جلس ــات مجازی
ک ــرده اســت .همــه م ــردم مخصوصا مس ــئوالن می
تواننــد هــم بــه صــورت آنالیــن و هــم افالیــن در این
دوره شــرکت کنند.

سرعت بخشي به روند
،۹رشد تولي دات دامي ۲۲درصد
،۱۰رشــد پــرورش آبزيــان در آبهــاي داخلــي
۴۹درصــد
،۱۱رشــد توليــدات محصــوالت زراعــي
۱۶درصــد
،۱۲رشد توليد گندم ۱۱درصد
،۱۳رشد محصوالت علوفه اي ۶۰درصد
،۱۴رشد توليد دانه هاي روغني ۵۷درصد
،۱۵رشــد ايجــاد فرصتهــاي شــغلي بــا
اشــتغال  ۲۹۱۵۳۴نفــر ۲۰۰درصــد
،۱۶رشــد ســرمايه گــزاري بانکهــا در
طرح هاي مصوب ۴۰۰درصد
،۱۷رشــد جــذب تعاون ــي هــاي ثب ــت شــده
۵۰۰درصــد
،۱۸رشــد تع ـداد تعاون ــي هــاي ثب ــت شــده
 ۱۹۰درصــد
،۱۹رشد تعاوني هاي ف را استاني ۱۰۰درصد
،۲۰رشــد انعقــاد تفاهــم نامــه وزارت تعــاون با
دســتگاهها ۱۱۰۰درصد
،۲۱رشــد تعــداد مقــاالت علمــي پزشــکي
۵۰درصــد
،۲۲رشد م راکز تحقيقات پزشکي ۳۰درصد

كتـاب «بـا جامهـاي شـوك ران»
توسـط عب دالمجيد نجفي ،تاليف
گرديده و به همت انتشـارات «نشر
ص ريـر» در سـال  1385فيپا گرفته
و در  303صفحه با  3000نسخه در
قطـع وزيـري روانه بازار كتاب شـد.
بـا جـام هـای شـوک ران رمانـی
اسـت دربـاره سـال هـای دفـاع
مقـدس و تصویر جان های شـیفته و تصور جهنـم روی زمین
بـه شـکل اسـارتگاه های بعثـی .در اين رمـان خواننده خـود در
صحنـه هـای داسـتان حضـور دارد تا جائیکه مثل شـخصیت
اصلـی مـی رزمـد و مـی توفد ،عشـق مـی ورزد و می ه راسـد،
زمیـن مـی خـورد و بـر مـی خیـزد و مـی خندد.
اين رمان به زندگي «محسـن شـفیعی» می پردازد .او نامزدی
بـه نام مارال دارد ،محسـن به عنـوان امدادگر به منطقه جنگی
مـی رود .مـادر و پـدر و نامـزدش چشـم بـه راه و بی قـرار دیدن
او هسـتند ،امـا عشـق به جبهـه و خدمت بـه وطـن ،در وجود
او چنـان قـوی اسـت كـه پایبنـد شـهر و خانه و كاشـانه نمی
شـود .او بـه رغم التماس هـای خانواده ،دوبـاره به منطقه برمی
گردد و در پایان یك عملیات ،به اسـارت دشـمن درمی آید .در
اردوگاه تك ریت ،شـوهر خواهرش را می بیند كه با سرسـپردگی،
بـه خدمـت ارتـش عـراق درآمده و بـرای اب راز هرچه بیشـتر این
سرسـپردگی اطالعـات كذبی در مورد محسـن در اختیار ارتش
عـراق قـرار مـی دهد و موجب شـكنجه شـدن شـدیدتر او می
شـود .محسـن ،سـال های سـخت غ ربت و اسـارت را به عشـق
بازگشـت بـه وطـن و دیـدار عزیزان تحمـل مي نمايد .سـال ها
از اسـارت او مـی گـذرد و وقتـی پـا بـه خاك ایـران می گـذارد،
خیلـی چیزها تغییر كرده اسـت؛ جنگ تمام شـده ،نامـزد او از
يـك بيمـاري مهلك رنـج مي برد ،پـدر نامزدش بـر اثر تصادف
فـوت كـرده ،خواهـر كوچكش بـا جانباز قطـع پـا ازدواج كرده،
خواهر بزرگ او هم از همسـرش جدا شـده است .محسن وقتی
بـه گذشـته فكر می كنـد ،تصمیم می گیـرد كه پـس از این
مرهـم همـه آالم و زحمت های عزیزانش باشـد ...
نثر اث ر ،شـاع رانه و زیباسـت .نویسـنده واژه ها را با چینشـی
صحیح و تركیب مناسـب ،در كنار یكدیگر ق رار داده و جمالتی
درخـور فضـای اثـر ،ایجـاد كرده اسـت .مضمـون این اثـر فاخر
حماسـی و غنایی اسـت و تالش نویسـنده اثر بر آن بوده است
کـه بـا بـه تصویـر کشـیدن حماسـه دفـاع مقـدس بـه ورطه
شـعارگ رایی نیفتـد و بـا مـزوج کـردن روح حماسـه با تغـزل در
دام احساسـات و رمانتیسم سطحی گیر نکند .تلفیق حماسه
و تغـزل و انتخـاب نثر مناسـب با آن شـاید یکی از شـگردهای
موفقی اسـت که نویسـنده اثر توانسـته بدرسـتي از عهـده آن
بـر آید.
اين مجموعه در بیسـت و سـه فصل به رشته تح رير در آمده
اسـت .اتفاقـات و فصـل ها به لحاظ زمانی ،تسلسـل و چینش
م رتبی ندارند .هر فصل به دوره ای از زندگی شـخصیت ،م ربوط
است.
نویسـنده در ایـن اثـر بـه شـیوه روایت رئالیسـتی یـا همان
مکتـب واقـع گ رایـی وفـادار مانـده اسـت امـا ایـن بـه معنـی
ارائـه روایتـی گـزارش گونـه ،تخـت و خسـته کننـده نیسـت.
بلكه نویسـنده تالش کرده اسـت شـخصیت های رمـان او چه
شـخصیت اصلـی و چـه کاراکترهـای فرعی یک بعـدی و تک
سـاختی نباشند و بر این اساس شـخصیت اصلی داستان می
رزمـد ،مـی ه راسـد ،عشـق مـی ورزد  ،درد می کشـد و در یک
کالم انسـان اسـت امـا انسـانی کـه در راه آرمانـش برهمه غ رایز
بشـری فائق می آید و آئین و میهن خویش را ارج واال می نهد.
نگارنـده اثـر بـرای ایجـاد صمیمیـت در متـن ،از پارامترهای
مختلفـی بهـره گرفتـه كـه از جملـه مـی توان بـه تـرك زبان
بودن خانواده محسـن اشـاره كرد .حتی در گفتگوهای فارسـی
نیـز ،لهجه شـخصیت هـا و برگردان جملات آنان از زبـان آذري
بـه فارسـی ،مشـهود و ملموس اسـت .در ايـن رمان هـر یك از
شـخصیت ها صفـات و چهره و رفتار خـاص خـود را دارند و در
ذهـن مخاطـب ،عینیت می یابند و تصویـری از آنـان در ذهن،
ایجـاد می شـود .این اثر اگرچـه ماج راهای چندسـال را دربرمی
گیـرد ،امـا مكثـی در روایت مشـاهده نمی شـود .نویسـنده در
اين مجموعه سـعی كرده اسـت تصویر تق ریب اً كاملی از فضای
اردوگاه هـای ع راق را توصیف كند .نگاه وي اگرچه آرمانی اسـت،
ولی پا روی حق نمی گذارد .ايشـان به شـخصیت ها و وقایع و
حتـی به دشـمن بـه صورت تك بعـدی نمی نگرد .وقایـع را به
شـكل اسـتنادی و بی هیچ پیـش داوری و قضـاوت آرمانگ رایانه
بـه تصویر می كشـد.
«بـا جـام هـای شـوك ران» پایانـی لطیفـه وار و خـوش دارد.
درواقـع نویسـنده نشـان مـي دهـد كـه همـه زخـم هـای
شخصیت های اث ر ،در حال التیام یافتن هستند.

صحيفه نور امام خميني (ره)
بخشی از فرمان حضرت امام خمینی(ره) نسبت به تشکیل
بسیجمردمی
شما غافليد كه االن با امريكا كه مجهز به همه جهاز هاي درجه اول
دنياست يعني يك قوه اي است كه در دنيا مقابل ندارد روبرو هستيد،
اما ما مجهزيم به يك قدرت باالتر از او و آن توجه به خدا و به اسالم است
ولي نبايد ف راموش كنيم ما مواجهيم با يك چنين قدرت بزرگ كه عالوه
بر قدرت تسليحاتي ،قدرت هاي بزرگ شيطاني هم دارد كه االن در همه
دنيا فعاليت و تبليغات مي كند و وادار مي كند ممالك ديگر را كه آنقدر
كه بتوانند تجهيز كنند از اين جهت من آن چيزي را كه به صالح ملت
و به صالح اســام است و به صالح شماست بايد عرض كنم و آن اينكه
تشنج صحيح نيست قواي شما بايد االن همه مجتمع در يك راه باشد.
گفتيد و مقابله با يك چنين قدرتي مي كرديد شما االن مي دانيد
كه مقابله ما با يك قدرتي است كه قدرتش صدها ب رابر و بلكه زيادتر از آن
قدرت قبلي است شما امروز يك چنين حالي داريد و مملكت تان يك
چنين حالي دارد مملكت شما االن يك حالي دارد كه اگر دير بجنبيم،
ب راي هميشه تا آخر از بين رفتيم همه بايد يكصدا باشند
سروصداي امروز ،فقط مقابله با امريكاست امروز هر سر و صدائي بلند
بكنيد كه غير از اين مسير باشد ،بدانيد كه بردش را آنها دارند شما اين
را بدانيد كه من به شماها عالقه دارم ،به پاسدارها عالقه دارم ،پاسدارها
بودند كه مملكت ما را در چنين زماني كه هيچ كس نمي توانست حفظ
بكند ،حفظ كردند االن هم حفظ مي كنند ،اين يك عالقه الهي است
كه ما به شما داريم و اين را بدانيد كه يك مطلبي كه برخالف شما باشد،
برخالف صالح اسالم است و ما نخواهيم زد ،لكن اگر يك مطلبي را من
االن گفتم به شما كه بايد را ه را چطوري رفت ،بدانيد كه اين هم صالح
شماست و هم صالح مملكت تان .بايد ما همه قواي مان را مجتمع كنيم
ب راي نجات دادن يك كشور ،بايد اگر مسائلي ب راي ما پيش بيايد هرچه
هم سخت باشد تحمل كنيم باز من تك رار مي كنم كه بدانيد شما با
يك قدرتي مواجه هستيد كه اگر غفلت بشود ،مملكت تان از بين مي
رود ،غفلت نبايد بكنيد غفلت نكردن به اين است كه همه قوا را و هرچه
ف رياد داريد سر امريكا بكشيد ،هرچه تظاه رات داريد بر ضد امريكا بكنيد.

جاذبه هاي گردشگري
بقعه شیخ اسحاق ه ریس

شهرســتان ه ری ــس دارای بیش ــینه تاریخ ــی درخشــانی بــوده و آثــار
باســتانی زیــادی را در خــود جــای داده اســت.
یک ــی از آنهــا بقعــه تاریخ ــی و زیبای ــی اســت کــه در روســتای خانقــاه
شــهر ه ری ــس ق ـرار گرفتــه و بــه بقعه که ش ــیخ اســحاق ه ری ــس معروف
است.
ایــن بقعــه یــک بقعــه آجری مس ــتطیل شــکل بــه ابعــاد  ۱۳/۵ ×۶متر
بــا ازاره هــای ســنگی و دیـوار هــای آج ــری ق ـرار دارد کــه م ــردم محــل آن ـرا
بقعه ش ــیخ اســحاق می نامند .این بقعه از ســه قس ــمت تشــکیل شــده
اسـت :ایوان,نمازخانــه و مقبره .
ای ـوان هــم ع ــرض بنــا مش ــرف بــه شــمال و دارای دو ســتون چوب ــی
اســت نمازخانــه م ربــع مس ــتطیلی شــکل و و با پوشــش تخــت چوبی به
ابعــاد  ۴/۵ × ۶/۵مت ــر اســت و نهایتـاً مقبره جنوبی ت رین قس ــمت عمارت
و آســمان آن گنب ــد ک ــروی بلنــدی بــه ارتفاع تق ریب ــی  ۱۱متر میباشــد.
در قس ــمت بــاالی ورودی ســنگ نبشــته ای بــه خــط ثلــث وجــود دارد
کــه نــام بان ــی آن اســت و ام ــروزه قس ــمتی از آن از بی ــن رفتــه اســت.
تاریــخ ســاخت ایــن بنــا را بــا توجــه بــه گورســتان مجــاور و ش ــیوه
معمــاری میتــوان بــه دوره صفویــه نســبت داد.
ایــن بقعــه بــا توجــه بــه مجــاورت بــا کوه”اکوزداغ ــی” عــاوه ب ــر جاذبــه
تاریخ ــی جاذبــه طبیعی زیبای ــی نی ــز دارد.
چشــم انداز شهرســتان ه ریس کوهس ــتانی اســت و کوهس ــتان قوشــا
داغ و گردنــه گویجــه بئــل از دیدن ــی ت ریــن مناطق کوهس ــتانی ابن ناحیه
هس ــتند که چشــم انـداز بس ــیار زیبای ــی دارند .اماکــن قدیم ــی و تاریخی
مثــل مس ــجد جمال آباد و بقعه ش ــیخ اســحاق و قب ــور قدیم ــی از جاذبه
هــای تاریخ ــی و معمــاری منطقــه ه ری ــس به شــمار م ــی روند.
در ســاحل جنوب ــی رودخانــه کوچــک روســتای خانم ــرود شهرســتان
ه ری ــس ،بقعــه آجری مس ــتطیل شــکل بــا ازاره های ســنگی و دیـوار های
آج ــری دیــده م ــی شــود کــه م ــردم محــل آن ـرا بقعــه ش ــیخ اســحاق می
نامنــد .تاریــخ احـداث بنــا را با توجه به گورســتان مجــاور و ش ــیوه معماری
میتـوان بــه دوره صفویــه نس ــبت داد .ایــن بنــا از ســه قس ــمت تشــکیل
شــده اسـت :ایـوان ،مس ــجد ،مقب ــره .ایـوان مش ــرف بــه شــمال و دارای دو
ســتون چوب ــی می باشــد.
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